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Mijn oude grootmoeder

Mijn oude grootmoeder had al vele jaren deze 
wereld verlaten, en het huis waar zij gewoond 
had sinds haar huwelijk en tot aan haar dood, 
stond daar nog een lange tijd leeg en verlaten. 
Het  was  een  oud  Vlaams  landhuisje  zonder 
verdiepingen,  met  een  woonkamer,  twee 
slaapvertrekjes, een keuken en een kelderka
mer en dan nog, in een aanbouwsel, een ko
lenstal. Onder het grote pannendak was ruimte 
voor  de  opslag  van  graan  en  daar  hielden 
sinds oudsher dan ook de muizen huis en ui
teraard de katten, maar ook deze laatste bewo
ners waren nu geweken. Heden trachtten plan
ten de lege ruimten in te nemen: in de keuken 
uit de gootsteen was een kerselaar opgescho
ten wiens ene tak,  hunkerend naar  het  licht, 
zich  door  een  spleet  van  't  raam terug  naar 
buiten wurmde en ook in de kelderkamer had
den boompjes wortel geschoten: twee okker
notelaars boorden zich een weg doorheen de 
zoldering en 't pannendak zodat hun vruchten 
jaarlijks en met veel lawaai naar beneden in de 
dakgoot rolden waar ook zij ontkiemden en de 
natuur quasi ongehinderd zijn gang ging. Van 
het plankier was welhaast geen steen meer te 
bespeuren: zand en modder begroeven het en 
op het zand bloeiden grassen en wilde bessen, 
maar  ook  restanten  uit  de  ooit  zo  prachtige 
bloementuin  die  lang  geleden  grootmoeders 
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bezoekers op de zomerse theekransjes met een 
sprookjesachtige geur bedwelmde. Het huisje 
lag  achter  een nu verwilderde  voorhof  waar 
een  enorme  en  stokoude  kerselaar  nog  jaar
lijks bloeide en ook vrachten vruchten gaf en 
terzijde van het woonhuis voer een smalle we
gel naar de nu verwilderde boomgaard die ooit 
gelijk de legendarische hoorn des overvloeds 
zijn rijkdommen uitdeelde. 

Na  grootmoeders  dood  kende  deze  ooit  zo 
heuglijke plaats  een tijd van diepe rouw. Er 
was geen sprake van het huis te slopen, alsof 
het  verleden  daar  nog  volop  verder  leefde, 
naast de toekomst die inmiddels aan de gang 
was. Op geregelde tijdstippen keerde iemand 
van de nazaten van grootje daar terug voor de 
duur van enkele korte ogenblikken: hij wierp 
een  blik  op  het  invallende  pannendak,  nam 
bitter  de  ruïne  in  ogenschouw,  maakte  zich 
een bedenking over  de  vergankelijkheid van 
alle dingen, tijden en mensen, en keerde met 
een zucht terug naar de wereld die geen stil
stand kent en die zich steeds minder tolerant 
gedraagt jegens oases zoals deze.

Op  een  warme  zomernacht  kon  ik  de  slaap 
niet vatten. Ik stond op, ging water drinken en 
begaf me daarna naar het  vervallen landhuis 
op een boogscheut van de deur. Er scheen een 
nieuwe maan en het was donker maar algauw 
begonnen mijn ogen te wennen aan de duister
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nis en vrijwel ongehinderd kwam ik de dicht 
begroeide  voortuin  door.  Voorzichtig  duwde 
ik de voordeur open van het huis, ze sleepte 
en spande maar de kier was breed genoeg om 
er doorheen te komen en zo stond ik in wat 
eens de woonkamer was waar wij als kind op 
zomerse  vakantiedagen  op  allerlei  lekkers 
werden vergast.

Ik stond daar verdroomd tussen de schaduwen 
die  het  heden  verborgen  terwijl  zij  tegelijk 
licht lieten schijnen op 't verleden, toen ik een 
geluid  meende  te  horen  in  het  belendende 
slaapvertrek.  De  deur  daarvan  stond  op  een 
kier die een spleet van klaarte toonde van in 
de  boomgaard  met  de  nu  bijzonder  magere 
maan. Ik duwde de slaapkamerdeur wat verder 
open en mijn ogen vielen op een mij niet on
bekend bed waarin ik als kind nog had gesla
pen: het was een eerder smalle 'twijfelaar' met 
hoge houten zijpanelen die aan de sponde het 
uitzicht gaven van een grote voederbak. Toen 
ik  naderbij  trad en beter  toekeek,  zag ik tot 
mijn ontzetting dat het bed beslapen werd: on
der  een deken uit  stak een uitgemergeld ge
zicht  waaruit  angstogen mij  aankeken en op 
datzelfde  ogenblik  herkende  ik  zonder  een 
zweem van twijfel grootmoeder.

"Beloof mij dat ge het aan niemand zegt, dat 
ik hier lig!", zo smeekte mij mijn grootmoeder 
met een ijle, haast onhoorbare stem terwijl zij 
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zich half oprichtte in het oude bed. Mijn blik 
viel  op  haar  nachtkleed  dat  enkel  bleek  ge
beente leek te bedekken, al blonken haar ogen 
fel, herkenbaar en zelfs vriendelijk zoals in de 
tijd dat zij nog onder ons was. 

"Stuur mij toch niet terug", zo zette zij  haar 
meelijwekkende smeekbede voort: "het is zo 
donker in dat graf daar en zo koud!", en zij 
wierp een schichtige blik doorheen het raam 
in de richting van de vergane boomgaard. Ik 
keek en zag de silhouetten van de bomen en 
ook die van de kerk en daaromheen de teke
ningen van het hekken om het kerkhof en van 
de zwarte kruisen van de graven.

"Gij  begrijpt  het  wel,  nietwaar  mijn  jongen, 
dat ik ginder niet kan blijven liggen in die put, 
tot in de eeuwigheid? Geen mens kan het daar 
uithouden, zo nat en koud is 't daar, en diep, 
zo diep als ik nooit had gedacht, zo diep, ja, 
dat geen mens aan u nog denkt! Want kunt gij 
daar nog aan uw kinderen denken, en aan uw 
kleinkinderen en aan allen die gij hebt gekend, 
dan beangstigt het een mens toch zeer dat zij 
wellicht niet meer aan u denken, nu ge er im
mers niet meer zijt. En ik begrijp dat, jongen, 
geloof mij vrij, de mensen hebben weinig tijd, 
zij  moeten  hard  werken  zoals  ook  wij  hard 
moesten werken in onze tijd, het leven is nu 
eenmaal een strijd. Maar anderzijds is het bij
zonder erg als ge op een dag moet vaststellen 
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dat  ge  in  niemands  gedachten  nog  bestaat, 
verstaat gij dat?"

Ik stond perplex haar woorden te aanhoren, ik 
had me naar haar toe genegen voor in geval ze 
in twee dreigde te breken, want zo broos was 
ze kennelijk geworden door de vele jaren in 
dat natte koude graf, terwijl zij zich zo inspan
de om dit allemaal te zeggen dat zij er zwaar 
van zuchtte, haar magere borst ging haastig op 
en  neer  en  ik  vreesde  werkelijk  dat  zij  een 
tweede keer had kunnen sterven. 

"Beloof mij dat ge mij niet terug zult sturen 
naar mijn graf", zo smeekte zij mij andermaal: 
"Beloof het mij en zeg het ook aan niemand 
dat  ge  mij  hier  gezien  hebt,  het  is  tenslotte 
toch mijn huis, nietwaar? Ik zal mij zo stil en 
zo onzichtbaar mogelijk houden!"

Ik deed een stap achteruit, opnieuw stond ik in 
de woonkamer en zag ik door de kier van de 
slaapkamerdeur  de  sponde  in  het  flauwe 
schijnsel  van de maan.  Geheel  onbeweeglijk 
en geruisloos stond daar het bed, ik kon er niet 
meer in kijken vanwege de hoge houten zijpa
nelen maar ik was dat ook niet meer van plan. 
Zij houdt zich nu stil, dacht ik: zij heeft zoveel 
angst dat zij zich niet meer zal roeren. 

25 juni 2011
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In de kelder

In de voorgaande eeuw, toen wij nog kinderen 
waren  met  weinig  werkelijkheidszin  en  met 
veel  fantasie,  vertelden wij  aan onze  ouders 
niet  dat  de  kelders  van  ons  grote  huis  be
woond werden door wezens die wij overigens 
slechts zelden zagen. Wij zwegen over hen uit 
mededogen  daar  wij  vreesden  dat,  als  wij 
daarvan gewag dorsten te maken, deze mede
bewoners  werden  uitgerookt  of  anderszins 
verdelgd, precies zoals de wespen die ooit de 
zolders onder 't dak bevolkten waar nu alleen 
nog muizen lopen. Wespen zijn insecten wel
iswaar, terwijl de wezens waar ik 't over heb 
geen  dieren  waren  omdat  hun  verschijning 
veeleer  aanleunde  bij  die  van  schuchtere  en 
wat  kleintjes  uitgevallen  mensen.  Van  hun 
aanwezigheid kwamen wij pas op de hoogte 
toen  op  een  keer  ons  overgrootje  zich  ver
sprak; moeder beweerde dat zij dementeerde, 
maar wij wisten beter: de oudjes in de kelder 
met wie overoma op goede voet stond en ge
regeld ook een kaartje legde, konden gewoon 
geen hersenschimmen zijn, daar wij hen som
tijds bezig hoorden.

Gelukkig was ons overgrootje klein - zij was 
immers gekrompen door de vele levensjaren - 
en zo geraakte zij ook door het reuzenratten
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gat dat toegang gaf tot wat wij beschouwden 
als de holte onder onze vloer, want een echte 
kelderruimte had het huis nimmer gehad. Va
der sprak wel eens met moeder over de nis die 
zou ontstaan zijn door stromend water van de 
regen en die mettertijd ook groter werd, maar 
het leven was toen al druk genoeg en herstel
lingen aan het  huis die niet  hoogst dringend 
waren, werden systematisch op de lange baan 
geschoven. Overgrootje ging net als wij vroeg 
slapen, maar elke woensdagnacht werd er ge
klopt  beneden  en  dan  stond  zij  op,  trok  zij 
haar  beste  kleren  aan,  haalde  uit  een  kast
schuif  haar  boek  speelkaarten  en  verdween 
daarmee dan door het gat. Soms hielpen wij 
haar  daarbij  want  zij  had  reuma  en  dat  be
moeilijkte het klefferen, en daarna kropen wij 
maar weer in bed. Op donderdagochtend stond 
zij op zoals ook ieder ander, alleen wat later, 
en dat werd als een verworven recht van haar 
beschouwd waarover haar helemaal geen uit
leg werd gevraagd.

"Mensjes zoals wij zijn het niet echt", zo leg
de zij ons op een keertje uit toen wij haar on
dervroegen naar de aard van onze onderburen: 
"het zijn veeleer dwergen, niet groter dan een 
grote  rat  zijn  ze,  en  hun  kinderen  zijn  nog 
kleiner. Ze vertrouwen alleen stokoude men
sen van wie gezegd wordt dat  zij  al  dement 
zijn, omdat aan hen toch geen geloof gehecht 
wordt als zij praten over of met dwergen, reu
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zen en nog andere wezens waarvan verstandi
ge mensen menen te weten dat die alleen in 
sprookjes leven". 

"Onze volwassenen zijn danig vervreemd van 
al  het  andere  leven",  zo  ging  zij  door,  "dat 
zelfs al zouden zij een dwerg zien lopen, zij 
wel  direct  een  uitleg  zouden  verzinnen  om 
hem naar  sprookjesland te  katapulteren!" En 
toen vertelde zij ons ook wat voor wrede straf
fen het mensdom had verzonnen voor lui die 
bij hoog en bij laag bleven beweren dat zij een 
dwerg hadden gezien, een reus of een kabou
ter: "Die mensen worden opgesloten", zei ze, 
"en vaak komen ze ook nooit meer vrij. Hun 
misdaad bestaat hierin dat zij niet kunnen of 
niet willen liegen".

Lang dachten wij na over die wijze woorden 
van ons overgrootje, en toen wij zelf volwas
sen  werden,  wisten  wij  het,  elk  voor  zich, 
want met elkaar daarover spreken was taboe: 
dat  in  het  leven  welbepaalde  leugens  voor 
waarheid moeten doorgaan en dat welbepaal
de waarheden voor immer onder leugens moe
ten schuilgaan. En vaak denken wij dan aan 
onze  overoma en aan de holte  onder  't  huis 
waarin zij elke woensdagnacht verdween, tot
dat zij op een donderdagochtend bij het ontbijt 
helemaal niet meer verscheen. En zwijgen de
den wij, ook toen zij op teevee werd omgeroe
pen als vermist: wij zwegen dat we zweetten 
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en  zo  redden  wij  wellicht  het  huisgezin  dat 
onder  onze  vloer  een  onmogelijk  bestaan 
moest leiden tot in alle eeuwigheden.

29 juni 2011
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Het Bureau Voor Onoplosbare Zaken

Het Bureau Voor Onoplosbare Zaken was pas 
één dag van start gegaan of er stond al een rij 
mensen tot aan de kerk te schuiven. Enkele re
porters  waren ter  plekke afgezakt  om bij  de 
aanwezige hulpzoekenden te polsen naar het 
klimaat aldaar,  en de eerste indrukken leken 
inderdaad heel positief.  Heel wat meer men
sen  dan  men  zou  verwachten  bleken  ineens 
hoopvol inzake Het Bureau dat op een vreem
de manier dan toch tegemoet  leek te komen 
aan een in feite onuitgesproken nood waarvan 
nochtans  eenieder  weet  dat  hij  reëel  is:  de 
hoop dat een of andere niet zozeer onopgelos
te als wel onoplosbare zaak misschien wél zal 
opgelost geraken.

Wie zal het zeggen, misschien lopen wel veel 
meer mensen dan men denkt een leven lang 
rond met een probleem dat niets anders doet 
dan knagen: knagen aan hun gedachten en op 
den duur ook aan hun lijf, aan hun portemon
nee, aan hun humeur en aan hun gezondheid; 
misschien hebben wel heel  veel  mensen een 
probleem dat hen ten langen leste ook de kist 
in knaagt; misschien is het wel zo dat het me
rendeel van ons ingevolge dergelijke onoplos
baarheden dood gaan; misschien gaat het hier 
wel om wat wij vroeger betitelden als de erf
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zonde waarvan immers werd gezegd dat zij de 
oorsprong en de oorzaak van ons aller eindig
heid  zou zijn.  En als  dat  inderdaad zo was, 
dan was er geen onder ons die bij de stichting 
van  Het  Bureau  geen baat  kon vinden:  Het 
Bureau moest soelaas brengen voor élke mens 
omdat er géén ontsnapte aan het euvel dat het 
pretendeerde aan te pakken.

Het Bureau was gevestigd in de dorpskern op 
zo'n vijftig meter van de nu gesloten kerk, in 
een bescheiden herenhuis  dat  was verbouwd 
tot  een  centrum  met  tweeëndertig  kleine 
spreekkamers en een reusachtige wachtzaal. In 
de wachtzaal waren zitplaatsen op stoelen en 
banken  voor  zowat  honderd  wachtenden  en 
elk van de tweeëndertig spreekkamertjes werd 
bemand door een gespecialiseerd personeels
lid met een adellijke titel die samen met zijn 
naam  op  een  metalen  bordje  prijkte  op  de 
deur.  Een gesprek duurde ongeveer  een half 
uur,  al  waren  sommigen  ook na  twee  lange 
uren nog niet uitgepraat, en een sessie omvatte 
twee  of  drie  gesprekken,  soms  ook  meer. 
Maar het bijzondere aan de ganse opzet,  dat 
een idee was van een telg van de Van Togen
birgers, bestond hierin dat zowat de helft van 
de hulpzoekenden zich reeds na één enkel ge
sprek van hun probleem compleet verlost wis
ten, en dit zonder dat de specialist aan wie zij 
hun nood klaagden ook maar één woord had 
hoeven te zeggen.
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Het  is  trouwens  helemaal  geen  nieuwigheid 
dat  een  luisterend  oor  wonderen  kan  doen, 
zelfs als het een oor is van ivoor of gewoon 
een oor van steen - vraag het maar aan de pa
pen van weleer, aan de paters die hun kerken 
dicht bevolkten met allerlei beelden van bei
der  kunne  welke  eerbiedig  toehoorden  wan
neer  geknield  op  de  stoelen  onder  hen,  een 
besje of een oude man of een jonger exem
plaar van 't mensenras een kort gebed kwam 
zeggen, en iets wat hem of haar op 't hart lag. 
Het oor van steen luisterde toe, de mond van 
steen bleef zwijgen, de bidder immers had op 
school geleerd dat  hij  het antwoord wel zou 
krijgen als hij aandachtig toehoorde en zweeg. 
Warempel, daar hoorde hij de wijze woorden 
klinken die hij zocht, hoog onder de nok van 't 
dak, in het vleugelklappen van de duiven of in 
de wind die door de regenpijpen blies!

Het Bureau  had zodanig veel  succes dat  het 
dagelijks  massa's  mensen  moest  ontvangen, 
meer mensen dan men direct helpen kon, en 
het duurde dan ook niet lang of de specialisten 
in  de  spreekkamertjes  konden  de  werkdruk 
niet  meer  aan.  Maar  nog  net  op  tijd  kwam 
men op het grandioze idee om hen door stenen 
beelden te vervangen. 

Zo zuinig en zo efficiënt was  Het Bureau nu 
als  de  kerk van toentertijd  met  haar  Maria's 
van  Altijddurende  Bijstand  en  haar  talloze 
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heiligen,  elk  gespecialiseerd  in  een  eigen 
kwaal of pijn of hindernis. Van kalk immers 
waren  toentertijd  de  oren  die  daardoor  met 
heel wat meer geduld dan oren van vlees en 
bloed  konden  luisteren,  en  wijzere  woorden 
werden toen gesproken door de kalken mon
den daar die er immers het zwijgen toe deden. 
Het  Bureau  Voor  Onoplosbare  Zaken  werd 
geperfectioneerd toen het  zijn bezoekers on
derbracht in de nog grotere ruimte vijftig me
ter verderop, met een paar honderd stoelen en 
banken en met stenen heiligenbeelden, elk met 
zijn of haar specialiteit, aan wie men om raad 
kon bidden en van wie men dan het antwoord 
kon horen: in het wieken van de duiven onder 
de hoge gewelven, in de tonen van de orgel
pijpen en in het Latijnse geprevel van de lita
nieën.

30 juni 2011
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Koude oorlog

Medicamenten zijn helemaal niet zo goed en 
zo onschuldig als zij lijken, en dat mag blijken 
uit het feit dat zij in feite oorlogen ontketenen 
op  micro-biologische  schaal  -  oorlogen  die 
voor  het  lijf  waarin  zij  plaatshebben,  fataal 
kunnen  aflopen,  wat  dan  wil  zeggen  dat  zij 
leiden tot de betrokkene zijn dood.

Het is alom bekend dat het lichaam van elke 
mens - gezond of ziek - een container is van 
ettelijke miljarden micro-organismen. Daartoe 
behoren  eigen  micro-organismen  zoals  de 
darmflora,  maar  ook  vreemde  microben  die 
wij principieel wel kunnen missen, en waar
van virussen, bacteriën en schimmels slechts 
enkele voorbeelden zijn.

Wij kunnen die microben  principieel missen, 
waarmee dus wordt bedoeld dat het hier gaat 
om een principe waarvan kan afgeweken wor
den. Het schijnt immers zo te zijn dat micro
ben van heel verschillende oorsprong en aard, 
zich als het ware gaan huisvesten in bijvoor
beeld de mondholte, waar ze met elkaar in een 
zekere harmonie gaan samenleven. 

Een bepaalde,  principieel  ongevaarlijke  hoe
veelheid van de ene soort, wordt dan binnen 
de perken gehouden door een bepaalde hoe
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veelheid van een andere soort. De twee wer
ken elkaar zodanig tegen dat geen van hen de 
overhand kan krijgen, terwijl zij toch gehuis
vest blijven, zo bijvoorbeeld in de mond. En 
in werkelijkheid zou het nooit gaan om twee 
elkaar  bestrijdende  micro-organismen,  doch 
om talloze soorten, vaak door de geneeskunde 
nog helemaal niet in kaart gebracht. Over de 
onderlinge wisselwerking tussen die ontelbare 
onbekenden  kan  dus  zo  goed  als  helemaal 
niets worden verteld of voorspeld...

Wie eraan twijfelt dat het er in ons lichaam zo 
aan toe gaat met die minuscule ziektekiemen, 
hoeft slechts te bedenken dat een medicijn een 
kwaad is waarmee een ander kwaad bestreden 
wordt.  Zo  worden  bacteriën  meestal  uitge
roeid  met  medicamenten  die  in  feite  schim
mels zijn, zoals het gros der antibiotica. Be
paalde  soorten  van microben werken  andere 
soorten tegen, en kunnen dan vakkundig wor
den ingezet in een microbenoorlog die zich af
speelt in en ook ten koste van ons lijf. 

De geneesheren bij wie wij met onze ellende 
te  rade gaan, zijn dan de grootmaarschalken 
die het strijdperk in de gaten moeten houden 
en die ten gepasten tijde moeten bijsturen met 
het  toevoegen  van  de  geschikte  minilegers. 
Daarbij is het in tegenstelling tot wat een leek 
zou  kunnen  denken  niet  altijd  hun  doel  om 
alle  ziektekiemen  weg  te  krijgen,  want  dit 
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ware vaak ook volstrekt onmogelijk. Wat zij 
daarentegen nastreven, is het bereiken van een 
evenwicht  tussen  de  elkaar  bestrijdende  mi
crolegers en dus een bevriezing van de oorlog 
of het tot stand brengen van een koude oorlog 
in het lichaam van de zieke, die aldus weder 
gezond wordt.

De zogenaamde "bijwerkingen" waarvan spra
ke  op  de  bijsluiters  van  de  medicamenten, 
hebben vaak te maken met die oorlog waarvan 
de zieke zelf vaak geen benul heeft. In feite 
gaat het niet zozeer om "bijwerkingen", want 
die benaming verbloemt heel mooi de "uitwer
kingen"  van  het  medicijn  welke  onbedoeld 
zijn maar daarom niet minder aanwezig. Een 
medicijn  -  een  kwaad  -  bestrijdt  een  ander 
kwaad  maar  brengt  gebeurlijk  tegelijk  een 
nieuw  kwaad  op  de  planken  dat  dan  weer 
roept om een ander medicijn dat het in toom 
moet houden, en zo kan dat dan een lange tijd 
nog doorgaan. 

De schimmel  penicilline wordt ingezet in de 
strijd  tegen  bijvoorbeeld  een  streptokokken
bacterie, maar het plotselinge verdwijnen van 
die streptokok geeft onverwacht vrij spel aan 
weer  een ander  micro-organisme  dat  boven
dien heel onbekend kan zijn. Nog ingewikkel
der wordt het uiteraard wanneer de wisselwer
king van de medicijnen met het lichaamseigen 
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afweergeschut  in  rekenschap  gebracht  moet 
worden. 

Het gebeurt dat mensen die aanvankelijk haast 
niks mankeerden, het zich nadien beklagen dat 
ze bij hun huisarts zijn gaan klagen omdat ze 
op den duur met zoveel pillen opgezadeld zit
ten voor evenzoveel verse kwalen dat ze er de 
tel bij verliezen. In een bui van ik heb er nu 
genoeg van, gooien ze dan al hun pillen weg 
en als zij dat ook nog overleven, gebeurt het 
nog al eens dat zij zich dan gewoon laten 'uit
zieken', wat betekent dat het lichaam zich met 
de eigen middelen geleidelijk herstelt. Tijdens 
een kwade tijdspanne van koorts, vasten, diar
ree en zweten, sluiten dan de microlegers al
lerlei  overeenkomsten  af  onder  elkaar,  wel 
wetend dat zij een levend lichaam nodig heb
ben om zelf te kunnen overleven.

De 'koude oorlog' die wij gewoonlijk onze 'ge
zondheid'  noemen,  beperkt  zich echter  aller
minst tot ons eigenste lijf: van de menselijke 
soort alleen zijn er momenteel immers een ze
vental  miljard exemplaren in leven, waarvan 
dan toch een merendeel in goede gezondheid 
verkeren of dus beschikken over een systeem 
in koude oorlog. Nog geheel afgezien van de 
koude  oorlogen  waarin  macro-organismen 
kunnen verwikkeld zijn,  bestaan er  ook nog 
ingewikkelde relaties tussen de microben van 
de  macro-organismen  onderling.  Een  epide
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mie of een pandemie kent immers op het ni
veau  van  de  daardoor  aangestoken  soort  of 
soorten, een opgang met een piek en een te
rugval  om dan weer te verdwijnen voor een 
lange tijd, en geen mens die weet waarom in
eens de middeleeuwse pest gehoorzaamde aan 
het bevel van de heilige Maccharius van Gent 
om te verdwijnen; er is niemand die kan voor
spellen  wat  een  griep  allemaal  in  zijn  mars 
kan hebben. 

Met kwalen die nog zeer onbegrepen blijven 
en die zich verschuilen onder bijvoorbeeld de 
noemer  'kanker',  wordt  de  geneeskunst  ver
moedelijk  een nog duizend keer  complexere 
bezigheid.  Een  schoenmaker  dient  bij  zijn 
leest te blijven, maar aangezien zowat de helft 
van ons ooit kanker hebben zal, kan niet ver
meden  worden  dat  de  interesse  voor  dat 
kwaad zoals de kanker zelf alom gaat woeke
ren.  Zieken  en  verzorgers  kijken  met  lede 
ogen toe hoe de bestrijding van het kwaad, dat 
kwaad lijkt aan te porren: een tumor die be
straald wordt, lijkt wel in paniek te komen en 
gauw uit te zaaien, alsof hij door die uitzaaiin
gen zijn hachje redden moest. 

Het was de opmerking van een patiënt-bloe
mist,  onlangs,  op  de  afdeling oncologie.  De 
arts van dienst zei dat tumoren helemaal niet 
kunnen nadenken, waarop de bloemist het vol
gende verhaal deed: "Ik kweek begonia's", zei 
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hij, "met miljoenen tegelijk, en ik moet ervoor 
zorgen dat zij bloeien precies op het ogenblik 
dat ze geleverd moeten worden. De begonia's 
staan in een nogal warme ruimte met een con
stante  temperatuur.  Komt  er  een  bestelling 
voor de volgende dag, dan hoef ik slechts die 
temperatuur met twee graden te doen zakken 
en alle bloemen staan meteen in volle bloei. 
De  bloemen  denken  immers:  oei,  't  wordt 
koud, de winter komt eraan, wij moeten ons 
nu  dringend  voortplanten,  nu  het  nog  net 
kan!"

Misschien zijn er al artsen die niet langer wil
len volhouden dat  tumoren,  maar ook virus
sen,  schimmels  en  andere  microben  die  wij 
ziektekiemen noemen, geen verstand hebben. 
Misschien bestaat er al een horde van geleer
den die gaan inzien zijn dat elke epidemie van 
microben in zijn geheel een groot en machtig 
en waarom ook niet verstandig organisme is. 
Misschien werken er al ergens in de States of 
in  het  verre  China  uitgelezen  onderzoekers 
aan de studie van en aan de communicatie met 
die nog niet onderkende organismen. En mis
schien zullen wij op een dag gelijk van man 
tot man, rechtstreeks contracten moeten slui
ten met  de ziekten die  de  mens belagen,  en 
waarvan men misschien ontdekt dat zij  geen 
blinde massa's van microben zijn maar daar
entegen reusachtige wezens die net als wij be
staan uit talloze 'cellen', met een alleen wat ij
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ler  lichaam  dan  het  onze,  en  daarom  sinds 
oudsher ook boze geesten genaamd. Wie zal 
het zeggen?

1 juli 2011
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Schimmige kwalen en dure kuren

Nu  een  KUL-onderzoekster  en  verdedigster 
van de Wetterse actievoerders  tegen de pro
motie  van genetisch gemanipuleerde  aardap
pelen ontslagen dreigde te worden na kritiek 
op de sponsor, wordt het tijd om aan te kondi
gen  dat  reeds  op  31  maart  2011  de  firma 
Monsanto  door  duizenden  boeren,  gegroe
peerd in de Public Patent Foundation, in New 
York voor de rechtbank werd gedaagd: gene
tisch gemanipuleerde gewassen die in weerwil 
van hun beloften helemaal niet vruchtbaarder 
en sterker zijn dan voorheen en die bovendien 
mens  en  milieu  vergiftigen,  kunnen  immers 
onmogelijk gepatenteerd worden. (1)

Dat  genetisch  gemanipuleerde  gewassen  on
gezond zijn, mag blijken uit wetenschappelijk 
onderzoek naar  bijvoorbeeld transgene maïs. 
(2)  Maar dat  onafhankelijk onderzoek syste
matisch door corrupte politici tegengehouden 
werd, is nog een ander paar mouwen. (3) Ver
volgens blijkt er helemaal geen sprake van de 
beloofde  verhoogde  opbrengst  van  de  gene
tisch gemanipuleerde gewassen tegen allerlei 
ziekten, evenmin als van een grotere resisten
tie tegen ziekmakers. 

Monsanto,  een chemiereus genoemd naar  de 
vrouw  van  de  stichter  en  patenteerder  van 

23



honderden gewassen,  startte  in  1901 met  de 
productie van de kunstzoetstof sacharine, die 
werd afgenomen door Coca-cola, en is tevens 
de producent van het kankerverwekkende ont
bladeringsmiddel 'Agent Orange' dat in 1960 
door de USA in de Vietnamoorlog werd inge
zet  en ten gevolge waarvan aldaar  ook van
daag nog kinderen gehandicapt ter wereld ko
men,  waaronder  duizenden  gevallen  van  de 
gevreesde  open rug of  '  spina  bifida'.  (4)(5) 
Het Amerikaanse bedrijf heeft ook in België 
fabrieken,  met  name in Gent,  Antwerpen en 
Waver. Het is overigens niet het enige chemi
sche bedrijf dat zich bezig houdt met gentech
nologie; andere bekende firma's in dat genre 
zijn onder meer Nestlé,  Bayer en BASF. En 
dat het hier gaat om bijzonder veel geld mag 
blijken uit het feit dat in de lijst van de koplo
pers met (alvast in onze contreien) de grootste 
jaaromzet  de  chemiereuzen  (chemische  plus 
farmaceutische  industrie)  nog  torenhoog uit
steken boven hun opvolgers, zijnde de indu
strieën van de voeding, de bouw en de auto's. 
(6)

Of  de  genetische  manipulatie  van  gewassen 
hun productie en kwaliteit kan verbeteren, is 
op zijn zachtst uitgedrukt nog zeer de vraag, 
en het ziet  er naar uit  dat dit  probleem zich 
herhaalt in tal van andere sectoren welke zich 
aanbieden als verbeteraars van het leven in al 
zijn vormen en als bestrijders van kwaad en 
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kwalen. Als men steeds vaker ziet dat garagis
ten uit winstbejag aan motoren gaan knoeien, 
en  computerdeskundigen  meehelpen  aan  het 
verspreiden  van  virussen,  dan  hoeft  het  ook 
niet te verwonderen dat de dichter bij ons lijf 
staande  zorginstellingen  op  deze  regel  geen 
uitzondering  vormen,  zoals  reeds  Ivan  Ilich 
dat  aantoonde,  inmiddels  al  een  halve  eeuw 
geleden. (7) Wij worden bestolen door de slij
ters van antidiefstalsystemen, we geraken on
dervoed door de schuld van de voedingsindu
strie, op school leren we het af om ons ver
stand  te  gebruiken  en  we  worden  ziek  ge
maakt door de geneeskunde. 

Die laatst genoemde vaststelling komt niet uit 
de lucht vallen: dat de levensverwachting van 
geneesheren ettelijke jaren lager ligt  dan die 
van de doorsnee-burger,  roept  op zijn  minst 
vragen op. Trouwens samen met de eigenaar
dige vaststelling dat in de buurt van nierklinie
ken meer nierpatiënten wonen en nabij  hart
klinieken, meer hartlijders. Gelijkaardige ver
banden vindt men trouwens ook tussen loca
ties met ouderlingentehuizen en dementerende 
bejaarden of tussen verblijven van onbeholpen 
kinderen en locaties waar crèches en scholen 
gevestigd  zijn:  de  hulp  komt  niet  alleen  de 
nood tegemoet maar zij voedt hem ook omdat 
zij de zelfredding dwarsboomt, en op die ma
nier vragen mensen er uiteindelijk om, bedro
gen te worden in de leniging van hun noden. 
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Eenmaal  het  perverse  handeltje  een  voet  in 
huis heeft, is de stap naar de creaties van (mits 
fikse  vergoedingen  te  lenigen)  schijnnoden 
nog bijzonder klein, en hetzelfde geldt dan ui
teraard voor de behandeling van schijnziekten. 

De zeer sterk overtrokken heisa rond de zoge
naamde Mexicaanse griep ligt ons nog vers in 
het geheugen, en nu dreigt men met de hersen
kanker-verwekkende gsm-straling en de dure 
schijnremedies daartegen (zoals vorig jaar die 
kostelijke grap van Omega Pharma), ofschoon 
beweerd wordt dat de straling van de TV-an
tennes van weleer ontelbare keren sterker was 
dan deze die uitgaat van de huidige gsm-mas
ten. Maar wat gezegd van enkele 'alternatieve' 
theorieën over werkelijk epidemische ziekten 
zoals aids en kanker? Zij stellen namelijk dat 
deze ziekten helemaal niet bestaan, of dan ten
minste toch dat hun bestaan heel anders is dan 
aan het publiek wordt voorgehouden. 

Zo schrijft de Vlaamse, in Colombia en Gua
temala werkzame ingenieur Guy Denutte, lid 
van Rethinking Aids, dat Aids wellicht geen 
overdraagbare virusziekte is maar een immu
niteitskwaal ingevolge heel andere oorzaken. 
Tevens zou het nu ook vaststaan dat de vroe
ger gebruikte aidsremmer AZT, het immuun
systeem ondermijnt in plaats van het  te ver
sterken. (8) 
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Deze theorie doet hoe dan ook heel sterk den
ken aan de eveneens het immuunsysteem ver
nietigende hedendaagse kankertherapieën met 
chemo en bestraling, welke volgen op een dia
gnose  die  de  niets  vermoedende  patiënt  die 
zich te goeder trouw aan een preventieve test 
heeft  onderworpen,  geheel  van  zijn  stuk 
brengt: "Meneer, mevrouw, u hebt geluk dat 
we het misschien nog tijdig in de gaten kre
gen, maar u hebt kanker en u gaat dood, tenzij 
u  nauwgezet  onze  behandeling  volgt  en  dit 
met  onmiddellijke  ingang!"  Doodsbenauwd 
laat  vervolgens  een  zich  zopas  nog  kernge
zond voelende patiënt zich behandelen met gif 
dat hem doodziek maakt want het ondermijnt 
uitgerekend  de  afweer  welke  hij  in  feite 
broodnodig  heeft  tegen  de  kanker  die  men 
hem misschien alleen maar heeft aangepraat. 

Maar radiologen op rust durven al eens uit de 
biecht te klappen en dan vertellen zij in aller
lei weekbladen dat wij eigenlijk allemaal kan
kercellen  in  ons  hebben,  maar  dat  ons  im
muunsysteem het aantal daarvan binnen rede
lijke perken houdt. Overigens wéét men hele
maal niet,  zo verklappen zij  ons, welke weg 
zelfs een kwaadaardige kankercel op zal gaan: 
zij  kan  immers  ingekapseld  worden  of  ge
woon  verdwijnen  en  worden  afgevoerd;  zij 
hoeft helemaal niet te ontwikkelen tot een do
delijk gezwel of uit te zaaien naar het hele li
chaam; en dat hangt grotendeels af van de ge
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zonde  werking  van...  ons  immuunsysteem. 
Bovendien,  zo  zeggen  zij,  kunnen  wij  op 
Röntgenfoto's  eigenlijk  maar  weinig  zien  en 
moeten wij bijgevolg interpreteren, gegevens 
samenleggen,  overleggen en beslissen of  we 
een behandeling zullen overwegen. Het is al
lemaal niet zo zwart-wit hoor, zo zeggen zij: 
het is meer een zaak van statistische gegevens, 
percenten, kansen. 

En dat is met meer ziekten het geval, maar dus 
ook  met  de  grote  hedendaagse  killers  zoals 
aids en kanker en dat maakt het natuurlijk al
lemaal  wel  heel  luguber,  aangezien  het  ver
schil tussen leven en dood zo vreselijk abrupt 
is,  terwijl  een  diagnose  een  zaak  blijkt  van 
twijfel,  wikken  en  wegen,  en  tenslotte  een 
knoop doorhakken, wat eigenlijk een vorm is 
van blind gokken. 

Eén grote zekerheid speelt door dit ganse ver
haal en pas deze zekerheid die nimmer twijfel 
duldt, laat ons in deze geschiedenissen soms 
met  een  misselijk  makende  kater  achter:  de 
zekerheid namelijk dat de kosten voor de ku
ren, ook als zij niet helpen kunnen, tot de laat
ste  eurocent  aan  de  belovers  van  mogelijke 
genezing  en  van  beterschap  betaald  zullen 
worden, door wie dan ook. 

Overtrokken, zegt u? Onmogelijk dat mensen 
tot dit bedrog in staat zijn? Nog onmogelijker 
dat mensen zich in die mate zouden laten be
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dotten? Welnu,  amper  een halve eeuw gele
den,  toen hier  nog niet  de wetenschap maar 
wel de kerk het voortouw nam en heilig was, 
kon men het volgende in de biechtstoel horen: 
"Meneer, mevrouw, u hebt zeer zwaar gezon
digd maar wat een geluk dat we het nog tijdig 
in de gaten kregen: uw ziel is er zeer erg aan 
toe en, als we de hel kunnen vermijden, wordt 
dit alvast een zeer langdurig vagevuur. Edoch, 
als de nood het hoogst is, is de redding nabij; 
u kunt namelijk aflaten kopen en dat scheelt 
direct een slok op de borrel!" En meneer of 
mevrouw die zich tot dan toe van geen kwaad 
bewust was, stond nu doodsangsten uit,  om
wille van die zwarte ziel, en haastte zich om 
gauw die schulden af te kopen die hem of haar 
misschien alleen maar waren aangepraat. 

5 juni 2011

Noten:
(1) Zie: http://www.dewereldmorgen.be/blog/guy-
denutte/2011/04/04/monsanto-aangeklaagd-door-organische-boe
ren-in-de-vs 

(2) Zie bijvoorbeeld: http://www.biolsci.org/v05p0706.htm 

(3) Over Genetisch Gemodificeerde Organismen en politiek, zie: 
http://hertevreter.blogspot.com/2011/02/denktanks.html 
(4) http://nl.wikipedia.org/wiki/Monsanto_(multinational) 

(5) http://nl.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange 

(6) http://www.ambafrance-nl.org/spip.php?article133 

(7) Zie o.m.: Medical Nemesis (1976) ISBN 0-394-71245-5 (In 
het Nederlands vertaald door D. L. Uyt den Bogaard en versche
nen onder de titel: Grenzen aan de geneeskunde: het medisch be
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drijf - een bedreiging voor de gezondheid? - Bussum, Wereldven
ster, 1975 plus herdrukken). 

(8) http://www.dewereldmorgen.be/blog/guy-denutte/2010/12/24/
de-terreur-van-aids-en-de-korruptie-van-de-wetenschap 
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De dood geeft geen uitleg 

Een machtsinstelling die aan haar onderdanen 
begint  uit  te  leggen wat ze allemaal  aan het 
doen  is  en  waarom,  is  een  geheel  verloren 
zaak. Men kan dit uit ondervinding weten of 
louter intuïtief, maar in feite is het niet anders 
mogelijk dan dat een gezag dat zich ertoe ge
noopt weet om zich tegenover haar volgelin
gen  te  verantwoorden,  diep  aangetast  is  in 
haar kern en in feite zichzelf zodoende alleen 
maar  verder  opheft.  En  hier  vindt  men  dan 
ook de reden waarom bijvoorbeeld de religies 
als machtsinstellingen zo ongehoord hardnek
kig zijn; zij leggen immers helemaal niets uit, 
ze  lappen  alle  redelijke  beschouwingen  aan 
hun laarzen en zij beperken zich ertoe om be
velen uit te delen en dat te blijven doen. Het 
uitdelen van bevelen is overigens ook de enig 
mogelijke bestaansreden van machtsinstellin
gen.

Het is niet minder dan een historische vergis
sing vanwege een welbepaald type van zich 
verlicht achtende geesten, dat zij de uitleggerij 
die zij met de rede vereenzelvigden, zijn gaan 
beschouwen als de grondslag van het denken 
zelf, alsof gedachten zich ook maar iets lieten 
gelegen zijn aan verantwoordingen of aan toe
hoorders. Maar bij uitstek figuren in de geest 
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van  Voltaire  en  met  hem  een  ganse  schare 
zichzelf als intellectuelen bestempelende 'en
cyclopedisten'  werden mede door de aanslag 
die zij pleegden op gevestigde machten enkel 
bekrachtigd in de zielige blindheid van la Rai
son - die in feite niet meer voorstelt dan een 
abstrahering van de arrogante gesprekken van 
een  rentenierende  burgerij  met  grootheids
waan.

Elke uitleggerij baadt sowieso in een zweem 
van  leugens  wegens  de  enorme  discrepantie 
tussen, enerzijds, redenen en, anderzijds, be
weegredenen of motieven, drijfveren: de eer
sten verkappen de laatsten in ruil voor de eer 
die de redenen dankzij de beweegredenen ge
heel  onterecht  kunnen  blijven  opstrijken:  la  
Raison wordt gekoesterd door wie tuk zijn op 
uitgelezen wijn en dure  spijzen met  exquise 
gezellen en het is dan ook de fijnproeverij of 
het  geheel  redeloze genot dat  aan  la Raison 
zijn  raison d' être schenkt - de maag als be
hoeder der gedachten en, uiteraard, vice versa 
want het ene plezier is het andere waard. 

Maar naast die paradox speelt uiteraard voor
eerst de taal, waar omheen alle dingen draaien 
zoals  de  planeten cirkelen  rond de zon.  Het 
bevel  immers heeft  geen redenen te geven - 
die zijn daar evenmin op hun plaats als argu
menten dat waren ter staving van de schoon
heid van de dingen. Anderzijds blijken rede
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nen op hun beurt en noodzakelijk, uiteindelijk 
wél te moeten verwijzen naar de werkwoords
vorm die buiten zich geen diepere grond meer 
heeft, en dat is nu eenmaal het bevel dat men 
terugvindt in de stenen tafelen van wie heer
sen.

Wie beveelt, hoeft immers geen uitleg te ge
ven aan zijn onderdanen, aangezien hij hen als 
geheel  de  zijne  beschouwt,  precies  zoals  de 
hersenen zonder meer het lichaam kunnen ge
bieden  om bijvoorbeeld  op  de  loop  te  gaan 
omdat het nu eenmaal de hersenen van dat li
chaam zelf zijn. Uiteraard moet de heerser zijn 
onderdanen  dan  wel,  zoals  gezegd,  effectief 
beschouwen als de zijne: zijn zorg voor hen 
moet dezelfde als zijn zelfzorg zijn en tussen 
hem en de zijnen moet altijd een volstrekt ver
trouwen heersen. Valt dat eenmaal weg, dan is 
de eenheid zoek die ook de voorwaarde voor 
de samenwerking was en dan is er verder tot 
gehoorzaamheid geen enkele reden meer. 

Alle uitleggerij is steeds en noodzakelijk een 
uitleggerij van feiten, terwijl feiten zaken zijn 
waaraan niemand kan ontkomen, wat hen dan 
ook op het talig niveau tot zuivere imperatie
ven maakt. Als het een feit is dat het regent, 
dan zeggen wij  wel:  "Het  regent",  alsof  het 
ging  om  een  daad  van  een  instantie  welke 
eventueel door een andere beïnvloedbaar was. 
Maar van beïnvloeding kan hier nimmer spra
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ke zijn, alleen al omdat er geen instantie is die 
beïnvloed kon worden, en daarom is het feit 
dat  het  regent  gelijk  aan  een  bevel  zonder 
meer: er valt niet aan te tornen want het is ab
soluut,  het  stamt  uit  een  andere  wereld  die 
deze der gewone werkwoorden overstijgt. 

Gewone  werkwoorden  worden  bemand  door 
individuele actoren zoals paarden worden be
reden door ruiters: als men de naam van een 
ruiter roept, dan brengt die zijn paard tot stil
stand en dan zal hij gebeurlijk rechtsomkeert 
maken.  Maar  bevelen  worden  niet  op  hun 
beurt door derden bestuurd omdat zij zelf het 
nu zijn die sturen. Waar wij bevelen ontvan
gen, zijn we immers zelf de paarden onder het 
juk der ruiters, en wat wij uitschreeuwden ten 
gehore van de andere paarden, zou ons toch 
niet baten want waren wij paarden dan spra
ken wij niet. 

Waar instanties afgezakt zijn naar de uitlegge
rij, hebben zij hun onderdanen reeds voorgoed 
verloren, en het feit dat zij aan hen ook uitleg
gen wat zij doen en waarom dan wel, toont dit 
onmiddellijk aan. En in dat schuitje zitten nu 
eenmaal  alle instellingen die zijn voortgeko
men uit de Verlichting en uit het tijdperk van 
de rede: met de rede geloofden zij aanhangers 
te kunnen maken, en zo zijn zij reeds van bij 
hun  prille  begin  ten  prooi  geweest  aan  het 
diepst mogelijke verval.
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Dat  machtsinstellingen  mét  macht  zonder 
meer bevelen geven, betekent echter niet dat 
ze die activiteit niet kunnen verkappen: als zij 
niet van gisteren zijn, dan zullen ze dat ook 
doen, en niet in het minst onder de dekmantel 
van uitgerekend... uitleggingen allerhande! En 
het schoonste voorbeeld vinden we warempel 
hier bij ons, met name in ons gouden kalf, de 
Europese  instellingen  met  aan  het  hoofd  de 
banken. Europa functioneert  ten langen leste 
als verzekeringsinstelling voor de banken: als 
een land, dat sowieso zichzelf moet lenen en 
eindeloos afbetaalt, in het failliet dreigt te be
landen zodat de banken aan wie het zichzelf 
afbetaalt  naar  hun  centen  dreigen  te  zullen 
mogen  fluiten,  welnu,  als  de  nood  zo  hoog 
wordt voor het  kalf,  dan springen de andere 
landen bij - ziedaar de ultieme bedoeling van 
de Europese Unie.  Zij  is  een samenzwering, 
niet van landen maar van banken en dus van 
een  anoniem  en  alles  beheersend  kapitaal. 
Geld,  aanvankelijk een betaalmiddel,  is  doel 
geworden en meer dan dat: geld beveelt, geld 
vaardigt de wetten uit, geld is God.

In het welhaast ondraaglijke licht van de tries
te waarheid van onze dappere nieuwe wereld 
staan alle uitleggingen dan ook ten dienste van 
die ene leugen van het geld die al het andere 
verteert. Waarheden spreken niet langer van
zelf: zij worden het zwijgen opgelegd en án
dere waarheden worden met subsidies gepro
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moot. Dankzij subsidies worden nieuwe waar
heden  gescandeerd  en  dan  herhaald,  precies 
gelijk bevelen, immer zonder uitleg, en vraagt 
men uitleg, dan staat men nooit voor een muur 
van stilte doch wordt men steeds vergast  op 
een orkaan van explicaties zonder einde.

Of dan toch mét een einde, want ook orkanen 
krijgen niet het laatste woord: na hen is er im
mers nog de dood. Want ook het feit bij uit
stek waartegen geen verhaal is, is een impera
tief.  Is het niet  hier  dat alle andere machten 
hun mosterd halen?

19 juni 2011

*
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